
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม



อบรมประชุมสัมมนา (วชิาการ/เชิงปฏิบัติการ)

บรรยายพเิศษ ฝึกศึกษา ฝึกงาน ดูงาน

มีโครงการ/หลกัสูตร และช่วงระยะเวลาจดัทีแ่น่นอน 

เพ่ือพฒันาบุคคล/เพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ไม่มีการรับปริญญา/ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

ไม่ใช่หลกัสูตรการเรียนการสอน 

ไม่ใช่การประชุมหารือ ประชุมท างาน

การฝึกอบรม



การเพิม่พูนความรูห้รือประสบการณด์ว้ยการ

สงัเกตการณ ์ซ่ึงไดก้ าหนดไวใ้นโครงการหรือ

หลกัสูตรใหมี้การดูงานก่อน ระหว่างหรือหลงั    

การฝึกอบรม และหมายความรวมถงึโครงการ   

หรือหลกัสูตรท่ีก าหนดเฉพาะการดูงานภายใน 

ประเทศที่ อปท. หรือหน่วยงานอ่ืนของรฐัจดัข้ึน

การดูงาน



ประเภท ก. ประเภท ข. บุคคลภายนอก

เกินกึง่หนึง่

เป็นเจา้หนา้ที่ทอ้งถิน่

ระดบั ๙ ข้ึนไป

เกินกึง่หนึง่

เป็นเจา้หนา้ที่ทอ้งถิน่

ระดบั ๑-๘ 

เกินกึง่หนึง่

ไม่ใช่เจา้หนา้ที่ทอ้งถิน่

ประเภทการฝึกอบรม



เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ข้าราชการ/พนักงาน

นายก/รองนายก

ทีป่รึกษา/เลขาฯ

ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง

ประธานสภา/สมาชิก

ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่



ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หมายความรวมถงึ

บุคคลภายนอก

ทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมตาม

โครงการหรือ

หลกัสูตรที ่อปท. เป็นผูจ้ดั



อยู่ในอ านาจหน้าที่ 

ได้รับอนุมตัจิากผู้บริหารท้องถิน่

ค านึงถงึความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

อนุมัตเิฉพาะผู้ทีป่ฏิบัตหิน้าทีเ่กีย่วข้องหรือเป็น
ประโยชน์ แก่ อปท. ตามจ านวนที่เห็นสมควร

1

2

3

4



(๑) การใช้และตกแต่งสถานที่

(๒) พธีิเปิดและปิด

(๓) ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์

(๔) ค่าประกาศนียบัตร

(๕) ค่าถ่าย/พมิพ์เอกสารและส่ิงพมิพ์

(๖) ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(๗) ติดต่อส่ือสาร

(๘) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ

เท่าที่จ่ายจริง จ าเป็น
เหมาะสม ประหยดั

ค่าใช้จ่ายทีจ่ะเบิกได้



(๑๓) ค่าอาหาร (บัญชีหมายเลข ๑)

(๑๔) ค่าเช่าที่พกั (บัญชีหมายเลข ๒ และ ๓)

(๑๕) ค่ายานพาหนะ 

(๑๖) ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม (เท่าที่จ่ายจริงฯ)

(๙) ค่ากระเป๋าหรือส่ิงทีบ่รรจุเอกสาร (๓๐๐ บาท/ใบ)

(๑๐) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน (๑,๕๐๐ บาท /แห่ง)

(๑๑) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (บัญชีหมายเลข ๑)

(๑๒) ค่าสมนาคุณวทิยากร



บญัชีหมายเลข ๑

อัตราค่าอาหารว่าง และเคร่ืองดืม่

ระดบัการ
ฝึกอบรม

การฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน

ในประเทศ ในต่างประเทศ ในประเทศ ในต่างประเทศ

อาหารวา่ง
และ

เคร่ืองด่ืม

เคร่ืองด่ืม อาหารวา่ง
และ

เคร่ืองด่ืม

เคร่ืองด่ืม อาหารวา่ง
และ

เคร่ืองด่ืม

เคร่ืองด่ืม อาหารวา่ง
และ

เคร่ืองด่ืม

เคร่ืองด่ืม

ทุกระดบั ไม่เกิน ๓๕ ไม่เกิน ๑๐ ไม่เกิน ๕๐ ไม่เกิน ๒๐ ไม่เกิน ๕๐ ไม่เกิน ๒๐ ไม่เกิน 
๑๐๐

ไม่เกิน ๔๐

(บาท : คร่ึงวัน : คน)



ค่าสมนาคณุวทิยากร

(๑) หลกัเกณฑ์การจ่าย
ก. บรรยายจ่ายได้ไม่เกนิ ๑ คน
ข. อภปิรายจ่ายได้ไม่เกนิ ๕ คน
ค. แบ่งกลุ่มท ากจิกรรม จ่ายได้ไม่เกนิ ๒ คน
ง. วทิยากรเกนิกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ ตาม (ก) (ข) (ค) 

ให้เฉลีย่จ่ายไม่เกนิจ านวนเงนิที่ก าหนดไว้
จ. ให้นับช่วงพกัรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

รวมไว้ด้วย



(๒) อตัราค่าสมนาคุณ
บุคคลของรัฐ ประเภท ก ๘๐๐

ประเภท ข 
บุคคลภายนอก

๖๐๐

ไม่ใช่บุคคลของรัฐ
ประเภท ก ๑,๖๐๐

ประเภท ข
บุคคลภายนอก

๑,๒๐๐

วทิยากรทีม่คีวามรู้
ความสามารถ

และประสบการณ์

ทุกประเภท โดยความเห็นชอบ
ของ ผวจ.



บญัชีหมายเลข ๑อัตราค่าอาหาร

ระดบัการ
ฝึกอบรม

การฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน

ในประเทศ

ในต่างประเทศ

ในประเทศ

ในต่างประเทศ
จดัครบทุกม้ือ จดัไม่ครบ

ทุกม้ือ
จดัครบทุกม้ือ จดัไม่ครบ

ทุกม้ือ

๑. การฝึกอบรม
ประเภท ก

ไม่เกิน ๗๐๐ ไม่เกิน ๕๐๐ ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ไม่เกิน ๗๐๐ ไม่เกิน ๒,๕๐๐

๒. การฝึกอบรม
ประเภท ข และ
การฝึกอบรม
บุคคลภายนอก

ไม่เกิน ๕๐๐ ไม่เกิน ๓๐๐ ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ไม่เกิน ๘๐๐ ไม่เกิน ๖๐๐ ไม่เกิน ๒,๕๐๐

(บาท : วนั : คน)



บาท : วนั : คน

ระดบัการฝึกอบรม ค่าเช่าหอ้งพกัคนเดียว ค่าเช่าหอ้งพกัคู่

การฝึกอบรมประเภท ก

การฝึกอบรมประเภท ข

และการฝึกอบรม

บุคคลภายนอก

ไม่เกิน ๒,๐๐๐ 

ไม่เกิน ๑,๒๐๐ 

ไม่เกิน ๑,๑๐๐

ไม่เกิน ๗๕๐ 

อัตราค่าเช่าที่พกั
บญัชีหมายเลข ๒



ค่าพาหนะ

พาหนะของ อปท./ยืม (ค่าน า้มันเช้ือเพลงิ)

พาหนะประจ าทาง/เช่าเหมา (เบิกเท่าที่จ่ายจริง 
จ าเป็น เหมาะสม ประหยดั)

1

2



บุคคลทีจ่ะเบิกค่าใช้จ่ายได้

(๑) ประธาน  แขกผู้มีเกยีรต ิและผู้ตดิตาม

(๒) เจ้าหน้าที่

(๓) วทิยากร

(๔) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(๕) ผู้สังเกตุการณ์



กรณีจดัอาหาร ทีพ่กั (บญัชีหมายเลข ๑ และ ๒)

กรณจีดัฝึกอบรมบุคคลภายนอก

จัดได้ในประเทศเท่าน้ัน

การเบิกจ่าย

กรณีไม่จดัอาหาร ทีพ่กั (บญัชีหมาย ๕)

1

2



บาท : วนั : คน

การจัดอาหาร อตัรา

ไม่จดัทั้ง ๓ มื้ อ

จดัให ้๒ มื้ อ

จดัให ้๑ มื้ อ 

ไม่เกิน ๒๔๐

ไม่เกิน ๘๐

ไม่เกิน ๑๖๐

ค่าอาหารในการอบรมบุคคลภายนอก

บญัชีหมายเลข ๕



บาท : วนั : คน

กรณีไม่จดัทีพ่กัให้ อตัรา

เบิกใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม ไม่เกิน ๕๐๐

ค่าทีพ่กัในการอบรมบุคคลภายนอก

บญัชีหมายเลข ๕



หน่วยงานอ่ืนของรฐัจดัหรือร่วมกนัจดั 

(เท่าที่จ่ายจริง) 

อัตราค่าลงทะเบียน

หน่วยงานอื่นซ่ึงมิใช่หน่วยงานของรฐัจดัหรือ

ร่วมกนัจดั (บญัชีหมายเลข ๔)

1

2



ต่อวนั

ประเภท อตัรา

- ค่าลงทะเบยีน รวมค่าอาหารว่าง

และเครือ่งดืม่

- ค่าลงทะเบยีน รวมค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครือ่งดืม่

ไม่เกิน ๔๐๐

ไม่เกิน ๖๐๐

อัตราค่าลงทะเบียน
บญัชีหมายเลข ๔



การรายงาน

- ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้สังเกตการณ์
รายงานผลต่อผู้มอี านาจอนุมตัภิายใน 60 วนั 
นับแต่วนัเดนิทางกลบัมาถึง


